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Tilmæli um lóggávu á heilsuøkinum 
 
• Nýggj lóg um viðgerðarbiobankar 

• Eingin lóg fyri viðgerðarbiobankar í Føroyum 
• Innihald: 

• Hvat slag av tilfarið skal goymast/savnast inn 
• Samtykki og kunning til blóðlatarar 
• Hvør skal hava atgeingi til upplýsingarnar 

 
• Broytingar í ílegulógini:  

• Endamálsorðing 
• Lógarøkið 
• Einkarættur hjá Ílegusavninum 
• Goymsla av genomroyndum 
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Tilmæli um lóggávu á heilsuøkinum 
 

• Dagføra “lov om patienters retsstilling” 
• Serliga ásetingar um kunnað samtykki 

 
• Kunngerðir til Vísindasiðsemilóg 

• Serliga ásetingar um kunning og samtykki til luttøku í 
granskingarverkætlanum 

 
• Nýggj lóg um Etiskt Ráð 

 
• Nýggj lóg um heilivágsútgerð 
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Tilmæli um lóggávu á heilsuøkinum 
 
• Møgulig áseting um breitt samtykki 

• Samtykki til at vera við í fleiri ymiskum framtíðar 
granskingarverkætlanum 

 
• Kunning og ráðgeving til granskingarluttakarar  

• Rætt til genetiskan ráðgeva 

 
• Afturmelding og rætturin til at vita og ikki vita 

• Kunning um hjáfinningar, tá ið álvarsom sjúka, ið kann 
viðgerðast, og har tað er sannlíkindi fyri, at sjúklingurin 
fær sjúkuna 
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Tilmæli um lóggávu á heilsuøkinum 
 
• Møguligar ásetingar um verju av børnum og ungum 

• Skal verða møguligt at taka genomroyndir av børnum ? 
• Skulu foreldrini kunna samtykkja vegna barnið ? 
• Ávirkar barnið í fleiri ættarlið 

 
• Bert í serligum førum nýta genom hjá børnum 

• Bert nýta genomroyndir hjá børnum, tá ið tað ikki er 
møguligt at nýta genomroyndir hjá vaksnum til endamálið 
 

• Somu ásetingar fyri børn og vaksin 
• Týdningarmikið at granska í genum hjá børnum 
• Finna fram til nýggja vitan um genetiskar barnasjúkur 
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Tilmæli um trygging og persónsupplýsingar 
 
• Broyting í tryggingaravtalulógini: 

• Áseting um, at Tryggingarfeløg ikki kunnu nýta 
genomupplýsingar hjá tryggingartakara í sambandi við 
teknan av tryggingum 

 

• Broyting í persónsupplýsingarlógini: 
• Genomupplýsingar serliga viðkvæmar upplýsingar 
• Beinleiðis og kunnað samtykki um genomupplýsingar 
• Rættur at nokta fyri, at genomupplýsingar skulu latast  
• Kunningarskylda í sambandi við genomanalysu 
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Tilmæli um lóggávu á mentanarøkinum 
 

• Broyting í lóg um Landsskjalasavn, kirkjulóggávu, 
forminnilóggávu 
 
• Áseting um krøv til varðveiting av heilsupplýsingum 
• Áseting um atgeingi til kirkjubøkur v.m.  
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Verjir føroyska lóggávan borgaran á nóg góðan hátt ? 
 
• “Lov om videnskabsetisk behandling af 

sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter” 
 
• Løgtingslóg um gransking í mannaílegum 

(ílegulógin) 
 

• “Lov om patienters retsstilling” 
 
• Løgtingslóg um viðgerð av persónsupplýsingum 
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